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บทคัดย่อ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี มีจ านวนนักเรียนทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) จ านวน 44 คนแบ่งเป็นนักเรียนทุน 5 ปี 23 คน และทุน 2 ปี 21 คน วิทยาลัยสนับสนุนและ

ให้ความส าคัญสูงสุดกับความส าเร็จของนักเรียน ในความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา โดย

พัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อให้นักเรียนทุนได้

อยู่ในสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีการจัดระบบดูแลความเป็นอยู่ทั้งในหอพักของวิทยาลัย รวมทั้งการ

ติดตามความเป็นอยู่กรณีที่นักเรียนพักในหอพักของเอกชน มีการจัดระบบติดตามดูแลโดย ครูที่ปรึกษาประจ า

ชั้น ครูผู้รับสมัคร ครูที่ปรึกษาพิเศษ และครูประจ าหอพัก เพื่อก ากับดูแลทั้งด้านพฤติกรรมความเป็นอยู่ และ

ด้านวิชาการ นอกจากนั้น วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ด้วยการ

สนับสนุนของผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ผู้ปกครองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสังคมได้ดี 

รู้จักการวางแผนการใช้เงินและการออม มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ กสศ. 

และท่ีส าคัญที่สุดส าหรับความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพคือ

การมีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี มีจ านวนนักเรียนทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) จ านวน 44 คนแบ่งเป็นนักเรียนทุน 5 ปี 23 คน และทุน 2 ปี 21 คน และให้ความส าคัญ

สูงสุดกับความส าเร็จของนักเรียน โดยพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักเรียนทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูง เพ่ือให้นักเรียนทุนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี ที่ส าคัญที่สุดคือสามารถส าเร็จ
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การศึกษาได้ตามก าหนดเวลา มีการจัดระบบดูแลความเป็นอยู่ทั้งในหอพักของวิทยาลัยและเครือข่า ยรองรับ

นักเรียนทุนและหอพักของเอกชน ระบบการติดตามดูแลโดย ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ครูผู้รับสมัคร ครูที่ปรึกษา

พิเศษ และครูประจ าหอพัก เพ่ือก ากับดูแลทั้งด้านพฤติกรรมความเป็นอยู่ และด้านวิชาการ นอกเหนือจากการ

จัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ด้วยการสนับสนุนของผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี

อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสังคมได้ดี รู้จักการวาง

แผนการใช้เงินและการออม ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ กสศ. และที่ส าคัญที่สุดส าหรับความเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพคือความมีจิตอาสา       

ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ กสศ. และมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100  

 

ค าส าคัญ:  อัตราการคงอยู่  ระบบดูแลความเป็นอยูแ่ละสวัสดิภาพของนักเรียนทุน  ที่ปรึกษาพิเศษ 
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Abstract 

Udon Thani Business Administration Technology College has 44 scholarship students 

in the category of 5-year scholarship totally 23 students and 2-year scholarship totally 21 

students. The college supports and prioritizes students’ success to complete their studies on 

time by developing well-being and welfare systems for the scholarship students. To enable 

scholarship students to live in good environment and well-being, the college provides a well-

being system both in the college dormitories and monitoring the well-being of students who 

stay in the private dormitories. For example, there are a monitoring system is organized by 

class advisors, recruiting teachers, special counseling teachers, and dormitory teachers to 

supervise both behavior and well-being, and academic. In addition, the college organizes 

additional academic activities, professional skills, and life skills with the support of 

administrators, teachers, educational personnel, and external organizations both public and 

private organizations as well as the parents. As a result, students are healthy and strong, be 

able to adapt to individuals and societies, be able to manage money spending and saving as 

well as have 100 percent of a retention rate. Moreover, the academic results are in accordance 

with the criteria of the Equitable Education Fund (EEF). Most importantly for quality citizenship 

beyond academic and professional competence are volunteerism, social responsibility, 

academic meet the criteria of EEF, and a retention rate of 100%. 

 

Keywords:  Retention rate, Well-being and welfare systems for scholarship students, Special 

counselor/guidance teachers 
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บทน า 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. ) ตั ้งขึ ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นทุนช่วยเหลือให้เยาวชนผู้ขาดแคลน

ทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนสาย

อาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคผลิตและภาคธุรกิจ และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ผ่านกระบวนการค้นหา คัดกรอง คัดเลือก ตามคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน เมื่อเข้าสู่ระบบของสถานศึกษาสาย

อาชีพเป้าหมายส าคัญคือการดูแลนักเรียนทุนให้สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลา ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีการ

พัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของนักเรียนทุน เพื่อให้นักเรียนทุนมีผลการเรียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาก าหนด สามารถบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและ

ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ปัจจัยส าคัญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานีใช้ในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และ

สวัสดิภาพของนักเรียนทุน คือ การจัดระบบระเบียบ ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนของผู้ได้รับ

ทุน นอกเวลาเรียน ชีวิตที่ต้องเรียนรู้และใช้ให้คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อตนอีกบริบทหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการเรยีนรู้

แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เป็นกระบวนการที่ต้องมีความร่วมมือระหว่าง กสศ. และสถานศึกษาเพื่อน าสู่ ชี วิตที่

เป็นสุข ทั้งชีวิตในด้านการเรียนรู้ ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมอันรวมถึงการ

พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ทั้งผู้อยู่รอบข้างและตัวนักเรียนทุน  ระบบ

ปฏิบัติในด้านความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักเรียนทุน จึงเป็นเรื่องที่วิทยาลัยให้ความสนใจ โดยในระยะ 1 

ปีที่นักเรียนทุนได้เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งวิทยาลัยและนักเรียนทุน ได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ

วิทยาลัยโดยผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาพิเศษ ครูประจ าหอพัก เป็นบุคลากรหลัก ร่ว มกัน

พัฒนารูปแบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักเรียนทุน เพื่อให้นักเรียนทุนได้เรียนอย่างมีความสุข 

และสามารถจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตามก าหนดเวลา  

 

เนื้อหา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 14 ปี 
ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 ระดับดี (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2556) ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปี
การศึกษา 2561-2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2561 และ 2562) ได้รับการ
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พิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยมีทุนส าหรับผู้เรียนประเภท 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สาขา
งานยานยนต์ (สมัยใหม่) จ านวน 23 คน และทุนประเภท 2 ปี (ปวส. หรือ อนุปริญญา) สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ (สมัยใหม่) จ านวน 21 คน ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักเรียนทุนให้สามารถเรียนจบตาม
ก าหนดเวลา อีกท้ังยังสามารถป้องกันการออกกลางคัน (Dropout Prevention) ของนักเรียนทุน ทั้งนี้สามารถ
แบ่งรูปแบบการดูแลนักเรียนทุนออก เป็น 3 รูปแบบ ในที่นี้ขอเน้นในส่วนของประเภททุน 5 ปี ซึ่งนักเรียนวัยนี้
เป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์มากกว่าตอนวัยเด็ก มักมีพฤติกรรมที่แสดงออก
อย่างเห็นได้ชัดทั้งหญิงและชาย ต้องการเอาใจใส่ ระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งยังเป็นกลุ่มที่เพ่ิงออกจากบ้าน จาก
บิดามารดา และผู้ปกครอง ออกมาอยู่หอพัก มีความเสี่ยงที่ต้องช่วยกันประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระยะแรก ๆ ที่นักเรียนอาจมีความรู้สึกว้าเหว่ที่ต้องห่างบ้านมา ส่วนนักเรียนประเภททุน 2 ปีนั้นเริ่มเป็นวัยรุ่น
ตอนกลางแล้ว ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 มีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต้องห่างจากครอบครัวและ
มีประสบการณ์ในการฝึกงาน ประสบการณ์ชีวิตมาเป็นระยะ 3 ปีมาแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
อุดรธานีได้วางระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักเรียนทุน เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 
การติดตามดูแลแบบทริปเปิลเช็ค (Triple check)  

ระบบเริ่มจากกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยได้จัดทีมงานการแนะแนวออกเป็น 7 ทีม เพื่อเสาะแสวงหานักเรียนยากจน
และด้อยโอกาสตามเขตพ้ืนที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู สกลนคร บึงกาฬ เลย และขอนแก่น 
ดังนั้นบุคคลที่สามารถเข้าถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุนได้มากที่สุดในระยะแรกก็คือ ครูแนะแนวหรือเจ้าหน้าที่
ที่ไปรับสมัคร ได้รู้จักบ้านและผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนได้รับทุนวิทยาลัยจะก าหนดให้เป็น ผู้ดูแลนักเรียนคนที่ 1 
เพราะรู้จักและเข้าถึงข้อมูลนักเรียนทุนทุกด้าน ได้แก่ ประวัติครอบครั ว แผนที่ การเดินทาง สภาพความ
เป็นอยู่และสังคมทางบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ ในชุมชนที่อยู่อาศัย เช่น ผู้น าหมู่บ้าน 
ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงครูที่ปรึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนเดิมที่นักเรียนทุนศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นโยบายของวิทยาลัยจึงก าหนดให้ผู้ที่ติดต่อครอบครัวนักเรียนในระยะของการ
ค้นหาและรับสมัครนักเรียน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
เกี่ยวกับนักเรียนก็จะสามารถประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทันท่วงที โดยผู้ดแูล
นักเรียนทุกคนมีรถประจ าต าแหน่งในการท างานเพื่อความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว เพราะถือว่าเป็นบุคคล
ส าคัญอันดับแรกในการดูแลนักเรียนทุน ดังภาพที่ 1 
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เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกทุน เข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นที่วิทยาลัย

มอบหมายจ ัดเป ็นผ ู ้ด ูแลคนที ่  2 โดยคร ูท ี ่ปร ึกษาประจ  าช ั ้นท ี ่ว ิทยาล ัยแต ่งต ั ้ งม ีบทบาทหน้าที่  

(sites.google.com) ให้ค าปรึกษาดูแล 5 ด้าน คือ 

1. ด้านวิชาการ ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและช่วยวางแผนการเรียนร่วมกับนักเรียน ให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม การถอนรายวิชาและการรักษาสภาพ ให้เป็นไปตามระเบี ยบข้อบังคับ 

ให้ค าแนะน าระเบียบและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียน ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคใน

การเรียนวิชาต่าง ๆ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน ให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนเมื่อมีปัญหาการเรียน แนะน าวิธีเรียน การปฏิบัติตนระหว่างเรียน ให้ค าแนะน าหลักสูตรวิชาที่เรียน ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับสูง ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดเกรดเฉลี่ย  

2. ด้านระเบียบวินัย มีระเบียบของวิทยาลัยว่า ครูที ่ปรึกษาต้องมีความประพฤติเหมาะสมเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ให้ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบวินัยและการลงโทษ ประสานงานกับผู้ปกครอง

ในการแก้ปัญหาความประพฤติ ให้ค าแนะน าเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ประสานงานหัวหน้าแผนกวิชา 

งานปกครอง ในการแก้ปัญหาความประพฤติ และมีส่วนร่วมในการพิจารณาคะแนนความประพฤตินักเรียน 

3. ด้านสภาพการปรับตัว ครูที่ปรึกษา ให้ค าแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียน ให้

ค าแนะน าในเรื่องพักผ่อนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน

ภายในและภายนอกวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในกลุ่มเพื่อนกระตุ้นการสร้างสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างครูกับนักเรียน ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาการปรับตัว และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว

ด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ความรัก เป็นต้น 

4. ด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม ปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีและมีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ฝึกให้นักเรียนมีความ

รับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกิริยามารยาทที่เหมาะสมแก่นักเรียน กระตุ้น

สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้ความรู้ค าแนะน าเรื่องพิษภัยยาเสพติด และ

จัดท าประวัติข้อมูลนักเรียน 

ภาพที่ 1  ภาพบุคลากรที่รับสมัครนักเรียนทุน หรือ ผู้ดูแลคนที่ 1 
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อผู้รับสมัครยืนยันการประกาศรายชื่อผู้รับทุนเดือนพฤษภาคม 2563 
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5. ด้านสวัสดิการ ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า

พบเพื่อขอค าปรึกษาหรือค าแนะน า ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ห้อง

พยาบาล การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการที่มี

คุณภาพรวดเร็ว ให้ค าแนะน าแหล่งงานและช่วยเหลือติดต่อเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน ประสานกับ ครู และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย และ

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาการเงิน 

วิทยาลัยได้ก าหนดหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นให้ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบใน

ด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย ให้ค าปรึกษา ตักเตือน ดูแล 

แก้ไขและปรับปรุงความประพฤตินักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน

ครูที่ปรึกษา กิจกรรม โฮมรูม ส่งผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ดังนั้นนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วครูที่ปรึกษาประจ าชั้นยังต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น งาน

ปกครอง หัวหน้าแผนก เวรประจ าวัน โครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ส่งผล

ให้การติดตามดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง วิทยาลัยจึงมีค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาพิเศษนักเรียนทุน ตามค าสั่งเลขที่ 

047/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้ดูแลคนที่ 3 ประกอบด้วยครูตามสาขางานของนักเรียนทุน 

โดยก าหนดสัดส่วนครูที่ปรึกษาพิเศษต่อนักเรียนเป็น 1 : -5 คน แยกตามประเภททุน ได้แก่ ทุนประเภท 5 ปี 

และทุนประเภท 2 ปี เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ต่อมาทีมหนุนเสริมได้ให้ข้อคิดจากการ

ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 แนะน าให้จัดครูที่ปรึกษาพิเศษท่ีเป็นครูสาขาวิชาชีพหรือแผนกวิชาอ่ืนที่ได้ท าการสอนนักเรียน

เข้ามามีบทบาทในการดูแลนักเรียนทุนด้วย วิทยาลัยจึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษาพิเศษให้นักเรี ยนทุนเพิ่มเติมอีก 1 

คน ต่อ กลุ่ม ตามค าสั่งเลขที่ 407/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยได้ประชุมครูที่ปรึกษาพิเศษเพ่ือชี้

แจ้งบทบาทหน้าที่ ให้ก ากับติดตาม ดูแลพฤติกรรมด้านการเรียน บุคลิกภาพและการปรับตัว ให้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษา มอบแฟ้มเอกสารข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอพักและการให้ค าปรึกษา 

รวมถึงประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

อื่น ๆ จัดประชุมนักเรียนทุนและที่ปรึกษาพิเศษ ให้ได้รู้จักกันและสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อการติดตามและรายงาน

ตัวของนักเรียนทุนกับครู ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาเข้าเยี่ยมหอพักอย่างน้อยเดือนละครั้งและเยี่ยมบ้านภาคเรียน

ละครั้ง นักเรียนต้องรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ที่ปรึกษาพิเศษได้รับทราบทุกสิ้นเดือน และให้ครูที่ปรึกษา

พิเศษเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังภาพที่ 2 
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การดูแลด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ 

การบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน วิทยาลัยจัดหอพักที่เป็นเครือข่าย

และอยู่ภายใต้ควบคุมดูแลของวิทยาลัย ให้กับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนทุนร้อยละ 100 มาจากครอบครัวที่

ยากจน ผู้ปกครองหาเช้ากินค ่า หรือมีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่ไม่มีรายได้แน่นอน หลายคนมาจากครอบครัวที่ไม่

สมบูรณ์ เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ เช่น ปู่ย่า ตา

ยาย ลุงป้า น้าอา เป็นต้น และสภาพความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีนัก อาหารการกินไม่ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ 

ดังนั้นการดูแลจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนทุนประเภท 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) 

ทางสถานศึกษามีเงื่อนไขให้นักเรียนทุนทุกคนเข้าพักในหอพักที่จัดให้ เพื่อติดตามดูแลได้ทั่วถึง ส่วนนักศึกษา

ทุนประเภท 2 ปี (ปวส. หรือ อนุปริญญา) ไม่ได้มีกติกาเข้มมากเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่และสามารถควบคุม

ตนเองได้บ้าง แต่ก็มีนักศึกษาทุนบางส่วนที่ขอเข้าพักกับหอพักของทางวิทยาลัย บางส่วนที่พักในหอพักเอกชน

รอบนอกมีระยะทางไม่ไกลจากสถานศึกษามากนักและสามารถติดต่อได้สะดวก  

การจัดระบบบริหารจัดการหอพักส าหรับนักเรียนทุน  จัดให้พักห้องละ 4 คน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

รายเดือน ซึ่งรวม ค่าห้องพัก ค่าน ้า ค่าไฟ มีบริการเตียงนอน ที่นอน หมอน และเครื่องอ านวยความสะดวกที่

จ าเป็นไว้ในห้อง เช่น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ราวตากผ้า พัดลมฝาผนัง รวมถึงโต๊ะส าหรับอ่ านหนังสือท า

การบ้าน มีครูดูแลประจ าซึ่งพักอยู่ในหอพักเช่นกัน โดยที่เจ้าของหอพักจัดห้องพักให้เป็นสวัสดิการนอกจากเงิน

สวัสดิการที่จัดให้กับครูประจ าหอเป็นรายเดือน ครูหอพักมีหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในหอพัก ทั้งในด้านพฤติกรรมผู้พัก ความสะอาดในห้องพักและบริเวณรอบ ๆ หอพัก ตรวจความ

สะอาดห้องพักและบริเวณรอบทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ ติดตามการเข้าเรียนและการเช็คชื่อในตอนเช้าและ

ค ่า โดยนักเรียนทุนจะถ่ายรูปส่งรายงานการเข้าเรียนทุกเช้าส่งไลน์กลุ่มหอพักและครูที่ปรึกษาพิเศษ รวมทั้ง

การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ดูแลการจ่ายตลาดและท าอาหารของนักเรียน ทั้งนักเรียนทุนและนักเรียนปกติ

ที่อยู่ในหอพัก (หอพุทธรักษา) มีการจัดเวรจ่ายตลาด ท าอาหารประจ าวัน รวมถึงการท าความสะอาดภาชนะ

และโรงครัว ในส่วนของโรงครัวเจ้าของหอพักได้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มนักเรียนทุน และนักเรี ยนปกติที่

ยินดีเข้าสู่ระบบดูแลของสถานศึกษา โดยผู้เรียนน าข้าวสารมาจากบ้านและจ่ายค่าอาหารสัปดาห์ละ 150 บาท

ภาพที่ 2 ภาพครูที่ปรึกษาพิเศษกับกลุ่มนักเรียนทุน เยี่ยมห้องพัก และเยี่ยมบ้าน 
ที่มา: ภาพถ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ 
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ต่อคน รวมค่าอาหารรายเดือน ๆ ละ 600 บาท และจ่ายค่าบริหารจัดการภายในโรงครัวเดือนละ 300 บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ครัว ค่าสาธารณูปโภคในโรงครัวและจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด 

วันปีใหม่ เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในเรื่อง การจ่ายตลาด การท าอาหาร การท าความ

สะอาด ความมีระเบียบวินัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมห้องและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนต่างเพศ เนื่องจาก

นักเรียนทุนของสถานศึกษามีทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่มีการจัดการเรื่องที่พักให้อยู่คนละส่วน จะมาร่วมกัน

เฉพาะเวลาท ากิจกรรมกลุ่มเท่านั้น กิจกรรมภายในหอพักในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอน เวรจะท ากับอาหารเช้า

เวลา 06.00 น. และทุกคนต้องรับประทานอาหาร เวลา 07.00-07.30 น. และท าการประกอบอาหารอีกครั้ง

ตอนเย็น เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน เวลา 19.30 น. ชั่วโมงอ่านหนังสือท าการบ้าน 

20.00-21.00 น. กิจกรรมเข้าแถวเช็คชื่อสวดมนต์ไหว้พระ เวลา 21.00 น. หอพักปิด เวลา 22.00 น. ส าหรับ

นักเรียนในหอพักของสถานศึกษามีก าหนดเวลากลับบ้านปกติเดือนละ 2 ครั้ง คือสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่

ของเดือน ส าหรับผู้บ้านไกลมากสามารถกลับได้เดือนละครั้งโดยให้กลับสัปดาห์ที่สี่ของเดือน  โดยมีครูและ

บุคลากรทางการศึกษาบริการรถรับส่งถึงบ้าน ให้ผู้เรียนช่วยเฉลี่ยจ่ายค่าน ้ามันหรือก าหนดตามระยะทางใน

ราคาประหยัด ดังภาพที่ 3 

 

                            
 

                            
 

 

 

 

การดูแลโดยอาศัยการมีส่วนร่วม  

นอกจากวิทยาลัยจะให้ความส าคัญกับนักเรียนทุนทั้งสวัสดิภาพสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสวัสดิการ

อื่น ๆ แล้ว วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน เช่น 

การสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจากอ าเภอเมืองอุดรธานีให้นักเรียนในหอพักและในสถานศึกษา สายตรวจ

ภาพที่ 3  ภาพหอพัก บรรยากาศในหอพัก ห้องพัก โครงครัว กิจกรรมของนักเรียนทุน 
ที่มา: ภาพถ่ายรายงานผ่านสื่อออนไลน์กลุ่มหอพักพุทธรักษาปีการศึกษา 2563 
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ต ารวจจาก สถานีต ารวจภูธรต าบลนาข่า การสนับสนุนวิทยากรจากค่ายเสนีย์รณยุทธ กองก ากับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 24 ให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนทุน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีการ

ปรับตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

      1) ด้านพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ทางสถานศึกษาและหอพักมี เจ้าหน้าที่ต ารวจมาเป็นวิทยากร

ประจ าและต ารวจสายตรวจของ สภ.ต.นาข่า และ สภ.อ.เมืองอุดรธานี มาสอดส่องดูแล 

      2) ด้านวิชาการ นอกจากการเรียน ในห้องเรียนปกติแล้ว ยังมีกิจกรรมสอนเสริมจากครูสาขา

วิชาชีพที่มีนักเรียนทุนโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนทุนเกิดทักษะด้านงานช่างมากขึ้น กิจกรรม

อบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางสายอาชีพและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานีต ารวจ โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ า เภอเมืองอุดรธานี 

สถานประกอบการทั้งที่มีและไม่มีนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัย 

      3) ด้านสุขภาพกาย นอกจากจัดโรงครัวให้นักเรียนทุนได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอและมี

คุณค่าทางโภชนาการ ได้จัดช่วงเวลาว่างให้นักเรียนทุนได้เล่นกีฬาในสนามกีฬาของวิทายาลัยในช่วงเย็นหรือ

หลังเลิกเรียน หากมีการเจ็บป่วยนอกจากมียาสามัญประจ าบ้านไว้ให้บริการแล้ว ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจ าต าบลกุดสระให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยหนัก มีรถบริการ

จากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระและโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี 

      4) ด้านสุขภาพจิต นอกจากครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษาพิเศษแล้ว สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญ

กับความรู้สึกและอารมณ์ของผู้รับทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เคยออกจากบ้านหรืออยู่ไกลจากผู้ปกครองซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความเหงาว้าเหว่หรือซึมเศร้า จึงได้เชิญพยาบาลวิชาชีพช านาญการมาให้การดูแลและให้

ค าปรึกษาเดือนละครั้ง มีครูแกนน าเรื ่องการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตร่วมกับนักจิตวิทยาจากศูนย์

สุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต จากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้ามามีส่วน

ร่วมในการดูแลนักเรียนทุนด้วย ดังภาพที่ 4 

 

                                       
 

ภาพที่ 4 ภาพพยาบาลวิชาชีพช านาญการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 
ที่มา: ภาพถ่ายรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
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     5) ด้านครอบครัว  ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานโดยจัดให้มีการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนหอพัก/นักเรียนทุนภาคเรียนละครั้ง และมีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนัก เรียนทุนเพื่อการแจ้ง

ข่าวสารและรายงานผลกิจกรรมของนักเรียนทุนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

      6) ด้านชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และชาวบ้านทั่วไป ให้ความร่วมมือและ

ยอมรับในผลงานของนักเรียนทุน ผ่านกิจกรรมบริหารวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา ท าให้ผู้เ รียนได้พัฒนาทักษะ

ชีวิตเพ่ือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด 

 จากการพัฒนาระบบการดูแลของวิทยาลัย และการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายนอก

และภายในรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนทุนเอง ท าให้นักเรียนทุนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เป็นผล

ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักเรียนทุนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 100 
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บทสรุป 

จากการด าเนินงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี

การศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาให้ความส าคัญกับระบบ

ดูแลนักเรียนทุนเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักถึงการบริหารจัดการทั้ง

ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ร่วมจัดกิจกรรมตามกรอบคุณภาพของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ

ดูแลนักเรียนทุน ซึ่งประกฎผลให้เห็นเด่นชัด คือ นักเรียนทุนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียน ทาน

อาหารครบทุกมื้อและถูกต้องตามหลักโภชนาการ สุขภาพแข็งแรง ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและนอก

สถานศึกษา สามารถปรับตัวเข้าพับกลุ ่มเพื ่อครูและสังคมได้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้ านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สามารถบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยขน์สูงสุดและมีเงินออม มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

กสศ. ก าหนด และมีอัตราการคงอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าภาระหน้าที่ของครูจะมีหลายอย่างแต่ยังสละเวลา 

แรงกาย แรงใจให้กับนักเรียนทุน โดยไม่มีผลตอบแทนเรื ่องรายได้ สิ ่งที ่ส าคัญในการจัดกิจกรรม คือ 

งบประมาณ วิทยาลัยได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งผลให้การท างานคล่องตัว

มากขึ้น อย่างไรก็ตามการท างานย่อมมีอุปสรรคและข้อผิดพลาด วิทยาลัยเน้นการดูแลนักเรียนทุนประเภท 5 

ปี จึงท าให้มองข้ามเรื ่องการติดตามดูแลนักเรียนทุนประเภท 2 ปี คือ ขาดการเยี่ยมหอพักและเยี่ยมบ้าน 

รวมถึงการจัดหาที่พักให้กับผู้รับทุนได้หมดทุกคน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้แก้ปัญหาโดยแนะน าให้นักเรียนทุนหา

หอพักที่ใกล้กับวิทยาลัยมากที่สุดเพื่อให้การติดตามและร่วมกิจกรรมได้สะดวก วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลด้านอาชีวศึกษา เพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัว 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกลุ่มประชากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศได้อย่างมั่นคง

แข็งแรง 
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